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 انطالق الموجة الثانية المتوقعة لنمو وتطور التكنولوجيا الحيوية
 وجيا الحيوية عامل أساسي لالآتفاء الذاتي الغذائي والتمتع بالرخاءتدرك الدولة النامية أن التكنول

 
توقعت منظمة الخدمات العالمية المتالك تطبيقات التكنولوجيا الحيوية  – )2010 فبراير، 23(بكين، الصين، 

حيث تم تحقيق .  يدةالعام الماضي أن محاصيل التكنولوجيا الحيوية أثبتت جاهزيتها لتحقيق موجة نمو جد) ISAAA(الزراعية 
 عاًما من التجارب المنتظمة يمكن زيادة سرعة 14وبفضل .  والتي آانت مستهل هذا التنبؤ باإلثمار2009مكاسب هائلة في عام 

 .النمو بشكٍل متقدم
 القرار الذي يمثل عالمة بارزة في شهر نوفمبر حيث قامت الصين 2009ولقد تضمنت أحد التطورات الهائلة في عام 

. دار شهادات السالمة الحيوية لألرز والذرة الذي يتضمن إنزيم الفيتاز المقاوم للحشرات المعالج بالتكنولوجيا الحيوية بإص
ونظًرا ألن األرز هو أهم المحاصيل العالمية حيث يطعم نصف البشر وآذلك تعد الذرة العلف األهم في العالم، لذلك يمكن أن 

حيوية دالالت لتبني محاصيل التكنولوجيا الحيوية مستقبًال وذلك في الصين وآسيا وجميع تتضمن تراخيص موثوقية السالمة ال
يجب أن تقوم المحاصيل بإآمال من سنتين إلى ثالث سنوات من تجارب حقل التسجيل القياسية قبل تداولها في . أنحاء العالم
 . األسواق

نظًرا لألزمة العالمية في السنوات الماضية "قائًال  ومؤسسها، ISAAAأفاد السيد آاليف جيمس، رئيس مجلس إدارة 
واالرتفاع المفاجئ في األسعار والجوع وسوء التغذية الذي يؤثر على ما يزيد عن بليون شخص وهو األمر الذي لم يحدث من 

 محاصيل تعد". "قبل، لذلك حدث تغيير عالمي من مجهودات لتحقيق مجرد األمن الغذائي إلى االآتفاء الذاتي الغذائي
 بليون نسمة وآذلك بالنسبة للبلدان األخرى لتحقيق 1.3التكنولوجيا الحيوية مكوًنا ضرورًيا للصين حيث يبلغ تعداد سكانها حالًيا 

 ." االآتفاء الذاتي
ويمكن . وبصفتها البلد األآبر المنتج لألرز، لذلك تعاني الصين من آميات مفقودة آبيرة بسبب حشرة حفار األرز

، باإلضافة إلى تقليل استخدام %8زيادة المحاصيل بما يصل إلى ) Bt(المعدل باستخدام بكتيريا باسيليس ثورنجينسيس لألرز 
 .  باليين دوالر سنوًيا4وتحقيق أرباح تبلغ ) هكتار/ آجم17% (80المبيدات الحشرية بنسبة 

يجب أن يكون لذلك زيادة " الزراعية، قائًال  أفاد الدآتور دافان هوانج، المدير السابق لألآاديمية الصينية للعلوم
مع وجود مئات الماليين من ". " مليون صيني يعتمدون على إنتاج األرز440مباشرة وشاملة على المخزون الخاص بـ 

المزارعين الصغار في بلدنا، يمكن لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية أن تعمل آمحرك للنمو االقتصادي الزراعي وتحقيق الرخاء 
 ." لهؤالء المزارعين الصغار

 



 

 مليون 30 مليون مزارع يقومون بزراعة 100آما تعد الصين ثاني أآبر منتج للذرة في العالم، متضمنًة ما يقرب من 
ويؤدي ارتفاع الرفاهية في الدولة إلى زيادة الطلب على البروتين الحيواني ما يجعل الذرة هي المورد . هكتار من الحبوب

 مليار دجاجة وطيور داجنة أخرى في 13 مليون خنزير و500يتيح الذرة الذي يتضمن إنزيم الفيتاز المحسن لـ آما س. الرئيسي
الصين هضم الفوسفات على نحٍو أآثر سهولة ما يعمل على تحسين نمو الحيوانات وتقليل مقدار المواد الغذائية التي يتم 

 .لعلف آما أنه يشارك في التلوث البيئيوحالًيا، يجب شراء الفوسفات وإضافته إلى ا. إخراجها
من المرجح أن تصبح ريادة الصين العالمية في الموافقة على الذرة واألرز المعالج "وأفاد السيد جيمس قائًال 

بالتكنولوجيا الحيوية نموذًجا لدور إيجابي سيؤثر على الموافقة على تبني محاصيل األعالف واألطعمة باستخدام التكنولوجيا 
 ".وية عبر آسيا والعالمالحي

ولقد آان نمو . 2009 دولة نامية قامت بزراعة محاصيل باستخدام التكنولوجيا الحيوية في عام 16وتعد الصين إحدى 
فقط % 3 مقارنًة بـ 2009 ماليين هكتار في 7أو % 13 –محاصيل التكنولوجيا الحيوية أعلى على نحٍو آبير في الدول النامية 

من اإلنتاج العالمي لمحاصيل التكنولوجيا %) 46(ونتيجة لذلك، تمت زراعة نصف . في الدول الصناعيةأو مليوني هكتار 
 .   مليون مزارع صغير13الحيوية تقريًبا في الدول النامية، حيث استفاد 

وية يمكن أن تفيد هذا التبني القوي يضع نهاية للفكرة التي تفيد أن محاصيل التكنولوجيا الحي"وأفاد السيد هوانج قائًال، 
وفي الحقيقة قامت دول مثل الصين، التي تتضمن ماليين من المزارعين الصغار، ". "المزارعين الكبار والدول الصناعية فقط

بتعريف محاصيل التكنولوجيا الحيوية على أنها عامل أساسي لالآتفاء الذاتي لتقليل االعتماد على المحاصيل األخرى للحصول 
 ." عالف واألليافعلى الطعام واأل

وفي الحقيقة، .  حدث نمو ملحوظ في إدراك المجتمع العالمي للدور الضروري الذي تؤديه الزراعة2009خالل عام 
لمساعدة المزارعين في أفقر الدول على تحسين " مليون دوالر أمريكي على ثالث أعوام 8G (20(اعتمدت مجموعة الثمانية 

 ."ى توفير الطعام ألنفسهمإنتاج الطعام ومساعدة الفقراء عل
 والذي تم تخصيص تقرير هذا العام إليه، هذه ISAAAولقد أدراك الراحل نورمان بورلوج، راعي مؤسس لمنظمة 

ما نحتاجه هو شجاعة قادة هذه الدول التي ال يزال المزارعون فيها ال يمتلكون أي خيار سوى "ولقد صرح قائًال .  الحاجة أيًضا
إن الثورة الخضراء والتكنولوجيا الحيوية للزراعة الحالية تساعد على مقابلة الطلب المتزايد . يمة وأقل آفاءةاستخدام أساليب قد

 ."على إنتاج األغذية بجانب المحافظة على البيئة لألجيال القادمة
 

 2009أهم أحداث 

ل التكنولوجيا الحيوية في من محاصي)  مليون أآر330( مليون هكتار 134 مليون مزارع بزراعة 14، قام 2009في 
، 2009ومن المالحظ، في عام .   2008في عام %) 7( مليون هكتار 125 مليون مزارع و13.3 دولة، بارتفاع من أصل 25

 . ، مزارعون صغار وأصحاب موارد فقيرة من الدول النامية%90 مليون مزارع، أو 14 مليون من الـ 13آان 
 ماليين 14 مليون هكتار، بزيادة تبلغ 180" الهكتارات الفعلية"مات جينية أو ولقد بلغت الهكتارات التي تتضمن س

 . إن ثماني دول من اإلحدى عشرة دولة التي تزرع محاصيل تتضمن جينات متنقلة مكدسة هي دول نامية.  2008هكتار عن 
ولقد تجاوزت البرازيل األرجنتين بصفتها ثاني أآبر دولة تقوم بزراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية على مستوى 

، آانت أعلى نمو ألي دولة في 2008عن % 35 مليون هكتار، بزيادة 21.4 ماليين هكتار إلى 5.6إن الزيادة المؤثرة لـ . العالم
 .2009عام 

 115.000 هكتار إلى 8.500استخدام التكنولوجيا الحيوية في بورآينا فاسو من لقد ارتفعت رقعة زراعة القطن ب
ولقد استمر التقدم %. 1.350 أآبر نسبة مئوية مسجلة للنمو هي –من إجمالي رقعة القطن بالدولة % 29إلى % 2هكتار أو من 

 



 

 هكتار 1.000في مصر بإجمالي % 15هكتار و مليون 2.1في جنوب إفريقيا لتبلغ % 17في بقية دول إفريقيا بزيادة آبيرة تبلغ 
 . Btمن الذرة المعدل باستخدام بكتيريا 

 مليون مزارع 5.6 في الهند ثورة في إنتاج القطن في الدولة حيث يقوم Btولقد أحدث القطن المعدل باستخدام بكتيريا 
 مليار دوالر 1.8ولقد حققت الهند %. 87، ما يكافئ معدل التطبيق المسجل الذي يبلغ 2009 مليون هكتار في 8.4بزراعة 

 .     وقللت من استخدام المبيدات الحشرية بمقدار النصف2008 في Btأمريكي من القطن المعدل باستخدام بكتيريا 
، خصيًصا لسوق تصدير 2009ولقد ورد إنتاج آوستاريكا لمحاصيل باستخدام التكنولوجيا الحيوية ألول مرة في 

 . ليابان في تجارة الزهرة الزرقاء التي تمت زراعتها باستخدام التكنولوجيا الحيويةالبذور في حين بدأت ا
، بانخفاض من أصل 2009 هكتار من محاصيل التكنولوجيا الحيوية في 94.750قامت ست دول أوروبية بزراعة 

من إجمالي محصول % 80قامت إسبانيا بزراعة . ، حيث قامت ألمانيا بوقف زراعتها2008 هكتار في 107.719سبع دول و
من % 22 آما حافظت على معدل التطبيق المسجل البالغ 2009 في االتحاد األوروبي في Btالذرة المعدل باستخدام بكتيريا 

 .العام السابق
، ) مليون هكتار64.0(الواليات المتحدة :  مليون هكتار، هي1إن أفضل ثماني دول، والتي حققت نمًوا يزيد عن 

، الصين ) مليون هكتار8.2(، آندا ) مليون هكتار8.4(، الهند ) مليون هكتار21.3(، األرجنتين ) مليون هكتار21.4(البرازيل 
: وتتضمن الدول المتبقية).  مليون هكتار2.1(، وجنوب إفريقيا ) مليون هكتار2.2(، باراجواي ) مليون هكتار3.7(

سبانيا، المكسيك، شيلي، آولومبيا، هندوراس، جمهورية التشيك، أوروجواي، بوليفيا، الفلبين، أستراليا، بورآينافاسو، إ
 . البرتغال، رومانيا، بوالندا، آوستاريكا، مصر، وسلوفاآيا

 
 مقومات النمو للموجة الثانية من التطبيق

قومين لقد تم تعريف األرز المزروع باستخدام التكنولوجيا الحيوية والسمات الجينية المقاومة للجفاف على أنها أهم م
من المرجح أن تؤدي تراخيص . على مستوى العالم لتطبيق زراعة المحاصيل باستخدام التكنولوجيا الحيوية في المستقبل

موثوقية السالمة الحيوية الصينية لألرز المقاوم للحشرات إلى تحفيز التطور على نحٍو أسرع لألرز المرزوع باستخدام 
وفي غضون ذلك من المتوقع استخدام الذرة . كنولوجيا الحيوية األخرى في الدول الناميةالتكنولوجيا الحيوية وآذلك محاصيل الت

 . 2017 والدول التي تقع جنوب الصحراء الكبرى في عام 2012المقاوم للجفاف في الواليات المتحدة في 
، وهو SmartStaxد  اعتما2009آما تتضمن أهم األحداث األخرى التي تميز انطالق الموجة الثانية من النمو في 

ذرة جديد تمت زراعته باستخدام التكنولوجيا الحيوية يتضمن ثمانية جينات مختلفة لمقاومة الحشرات والمواد المبيدة لألعشاب 
 أول منتج خاص بفئة – ألول مرة في الواليات المتحدة وآندا Roundup Ready 2 Yield؛ زراعة فول الصويا  الضارة

 .  الذي يسمح بإدخال الجين على نحو أآثر آفاءة ودقة للتأثير على المحاصيل بشكٍل مباشرالتكنولوجيا الجديدة و
 : أن الزيادات في التطبيق مستقبًال ستأتي منISAAAوتتنبأ منظمة 

 التوسع بشكٍل آبير في الفول الصويا والذرة والقطن المزروع باستخدام التكنولوجيا الحيوية في البرازيل . 
 قطن المعدل باستخدام بكتيريا التجارة في الBt بواسطة باآستان، رابع أآبر دول في زراعة القطن2010 في . 
  اتساع نطاق القطن المعدل باستخدام بكتيرياBt في بورآينا فاسو مع احتمال تطبيق القطن المزروع باستخدام التكنولوجيا 

 . وآينيا وأوغندا وماليأو الذرة في بعض الدول األفريقية بما في ذلك ماالوي /الحيوية و
  2015 وبنجالديش والهند قبل 2012تطبيق األرز الذهبي بواسطة الفلبين في . 

، بما في ذلك البطاطس المقاومة 2015آما يتوقع الموافقة على المحاصيل األخرى الصغيرة قياًسا بالهكتار بحلول عام 
ويظل القمح هو . ات الجينية الزراعية والموز المقاوم لألمراضأو األمراض وقصب السكر الذي يتمتع بالجودة والسم/لألوبئة و

لكن، الرغبة السياسية للمحصول تزداد على مستوى . المحصول الرئيسي األخير بدون سمات جينية معتمدة للتكنولوجيا الحيوية

 



 

 

. الحيوية قبل خمس سنوات من اآلنوقد تكون الصين هي الدولة األولى التي تعتمد القمح المزروع باستخدام التكنولوجيا . العالم
إن السمات الجينية مثل مقاومة األمراض تتطور على نحٍو جيد أثناء اختبار السمات الجينية للجودة المحسنة وتحمل التبرعم في 

 .من المرجح أن يكون االستثمار العام الصيني في المحصول هو األآبر على مستوى العالم. الحقل
 مليون 20يبلغ عدد المزارعين الذين يستخدمون التكنولوجيا الحيوية على مستوى العالم  أن ISAAAوتتوقع منظمة 

 . 2015 مليون هكتار في أآثر من خمس سنوات بحلول 200 دولة على 40أو أآثر في 
 .www.isaaa.orgلالطالع على مزيد من المعلومات أو االطالع على الملخص التنفيذي، قم بتسجيل الدخول إلى  

### 
 من إيطاليا، والتي تدعم المشارآة Bussolera-Brancaمؤسسة : ولقد تم تمويل التقرير بالكامل بواسطة منظمتين خيريتين أوروبيتين

، أحد أآبر Ibercajaالمفتوحة للمعرفة حول محاصيل التكنولوجيا الحيوية للمساعدة في اتخاذ القرار بواسطة المجتمع الدولي؛ ووحدة خيرية ضمن بنك 
 . بنوك اإلسبانية يقع مقره الرئيسي في منطقة زراعة الذرة في إسبانياال

منظمة غير ربحية تتضمن شبكة مراآز عالمية ) ISAAA(إن منظمة الخدمات العالمية المتالك تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية 
أو عمل السيد /لقد عاش و. بيقات التكنولوجيا الحيوية للمحاصيلصممت للمساهمة في التقليل من حدة الجوع والفقر وذلك بمشارآة المعلومات وتط

 عاًما الماضية في الدول النامية في آسيا وأمريكا الالتينية وإفريقيا، مكرًسا 25 ومؤسسها، لمدة الـ ISAAAآاليف جيمس، رئيس مجلس إدارة 
 .الحيوية للمحاصيل واألمن الغذائي العالميمجهوداته لألبحاث الزراعية ومشكالت التطور مع الترآيز على التكنولوجيا 

 
 


